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INTRODUC;Ao
A produ<;:ao de carne bovina (P) pode ser considerada como 0 resultado da

utiliza<;:ao dos recursos geneticos (G = ra<;:as, tipos, etc.), dos recursos ambierftais (E
= solo, clima, etc.) disponrveis numa regiao ou pars, das possrveis intera<;:6es entre

eles e, alem disso, das praticas de manejo (M) adotadas. Ha varias maneiras de se
combinar os elementos dos dais grupos de recursos e as praticas de manejo, 0 que
resulta em um grande numero de possrveis sistemas de produ<;:ao.

Em geral, os sistemas de produ<;:ao mais eficientes sac aqueles que otimizam
os recursos geneticos, os recursos ambientais, as intera<;:6es entre eles e as praticas
de manejo, em Gada um dos ires componentes principais do cicio de produ<;:ao da
carne bovina: reprodu<;:ao (aumento em numero), produ<;:ao (aumento em tamanho) e
produto (aumento na qualidade). Tambem ha varias maneiras de se utilizar a
diversidade dos recursos geneticos, 0 que traz como consequencia a existencia de
um grande numero de sistemas de produ<;:ao.

0 objetivo deste trabalho e apresentar uma srntese atualizada dos resultados
de cruzamentos na bovinocultura brasileira, com enfase nos ires componentes
principais do cicio produtivo. 0 assunto foi discutido recentemente (BARBOSA,2000), 

mas a revisao foi atualizada ate agosto de 2000. As referencias utilizadas
como base sac a produ<;:ao do recurso genetico mais abundante em Gada regiao e
as condi<;:6es de cria<;:ao dos animais em Gada um dos componentes do cicio de
produ<;:ao da carne bovina.

UTILIZA9Ao DE RECURSOS GENETICOS PARA PRODU9AO DE CARNE
BOVINA

Ha um grande numero de ra<;as de bovinos que sac usadas para produ<;ao decarne. 
Com base no dicionario organizado par MASON (1988) ha aproximadamente

mil ra<;as de bovinos no mundo, das quais 250 tern alguma importancia numerica.
No Brasil, ha mais de 60 ra<;as de bovinos que podem ser exploradas para produ<;ao
comercial de carne (BARBOSA, 1990).

As diferen<;as entre as ra<;as quanta as caracterfsticas morfol6gicas,
fisiol6gicas e zootecnicas podem ser atribufdas as diferentes press6es de sele<;ao as
quais elas foram submetidas durante 0 processo seletivo. De acordo com
DICKERSON (1969), essa diversidade genetica pode ser utilizada de tres maneiras:
1) cria<;ao ou introdu<;ao da "ra<;a pura" melhor adaptada ao sistema de produ<;ao
(concep<;ao ate consumo); 2) forma<;ao de novas ra<;as, caso nao exista uma "ra<;a
pura" que melhor se adapte ao sistema de produ<;ao; e 3) utiliza<;ao de cruzamentos
entre ra<;as, que e uma forma de aproveitamento da diversidade genetica de
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maneira permanente e continua, sem a preocupac;ao de se obter uma nova rac;a ou
introduzir uma "rac;a pura" no sistema de produc;ao.

As razoes para a utilizac;ao de cruzamentos (BARBOSA, 1990) saD: 1)
aproveitar os efeitos da heterose ou vigor hibrido para uma determinada
caracteristica; 2) utilizar as diferenc;as geneticas existentes entre rac;as para
determinada caracteristica; 3) aproveitar os efeitos favoraveis da combinac;ao de
duas ou mais caracteristicas nos animais cruzados (complementaridade); 4) servir
como base para a formac;ao de novas rac;as; e 5) dar flexibilidade aDs sistemas de
produc;ao. As tres primeiras razoes saD de natureza genetica, a quarta e de natureza
operacional e a ultima e de natureza estrategica.

As bases geneticas do cruzamento em bovinos foram discutidas par BARBOSA
(1993a). Os sistemas de cruzamento (continuo ou absorvente, rotacionado, terminal,
rotacionado-terminal) exploram as razoes de natureza genetica em graus
diferenciados, mas todos eles tern 0 potencial de tornar os sistemas de pr6duc;ao
mais flexiveis, principalmente quanta aDs tipos de produto requeridos pelo mercado,
em prazos relativamente curtos. Sob 0 ponto de vista estrategico, essa vantagem
talvez seja mais importante do que as outras; isso implica na escolha dos recursos
geneticos adequados ao ambiente e ao mercado e, tambem, na adoc;ao de melhores
praticas de manejo para a produc;ao de carne bovina de maneira mais eficiente.

RESULTADOS DE CRUZAMENTOS ENTRE RA~AS DE BOVINOS NO BRASIL
Os resultados sabre cruzamentos entre rac;:as de bovinos de corte no Brasil

foram sumariados, em varias ocasi6es e com diferentes objetivos, par SANTIAGO
(1975), VIANNA et al. (1978), BARBOSA (1990; 1993a,b; 1995a,b; 1998; 1999a,b;
2000), BARBOSA e DUARTE (1989), BARBOSA e ALENCAR (1995), ALENCAR
(1997; 1999) e BORBA (1999). Para as caracterfsticas mais frequentemente
estudadas e quando os experimentos inclufram uma populac;:ao controle de animais
de "rac;:a pura" (tanto de Bos taurus quanta de Bos indicus) , os resultados do
desempenho dos animais cruzados foram atualizados, considerando-se aqueles dos
animais das "rac;:as puras", nas mesmas condic;:6es de criac;:ao, como base e igual a
100.

As caracterfsticas avaliadas foram agrupadas nos tres principais componentes
do cicio produtivo da carne bovina: 1) reprodu<;:ao (eficiencia reprodutiva das
femeas); 2) produ<;:ao (crescimento dos animais jovens e peso das vacas a
maturidade); e 3) produto (caracterfsticas de carca<;:a: peso de carca<;:a, idade de
abate, e espessura de gordura na 128 costela como medida do grau de acabamento
da carca<;:a).

Quanto a idade e ao peso a puberdade, as medias do desempenho de femeas
de ra<;:as puras e cruzadas sac apresentadas na TABELA 1 .A idade a puberdade das
femeas cruzadas foi, em media, 39% menor do que a das Zebu, com amplitude de
varia<;:ao de 2,7 a 74,4%.0 peso a puberdade das femeas cruzadas foi 8% major do
que 0 peso das zebufnas, variando de zero a 12,6%. Combinando-se a idade e 0
peso a puberdade em um fndice idade-peso a puberdade, observa-se que as
femeas cruzadas foram 50,1% e 17,0% mais eficientes do que as zebufnas e
continentais respectivamente (TABELA 1).

As medias do desempenho relativo das femeas cruzadas quanta a idade e ao
peso ao primeiro parto estao na TABELA 2. Observa-se que as femeas cruzadas
foram, em media, 11,4% mais jovens e 6,8% mais pesadas ao primeiro parto do que
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as femeas de ra<;:as zebufnas. Em termos do fndice idade-peso ao primeiro parto, as
femeas cruzadas foram, em media, 18,98% e 6,71 % mais eficientes que as femeas
zebufnas e continentais respectivamente (TABELA 2). Nota-se que as diferen<;:as
relativas observadas para 0 fndice idade-peso a puberdade reduziram-se de maneira
significativa, indicando que nem todas as vantagens das femeas cruzadas a
puberdade foram mantidas ate ao primeiro parto.

TABELA 1 -Medias do desempenho relativo (%) de femeas de ra9as puras e
cruzadas para idade, em dias, e peso a puberdade, em kg (N = numero

de informa90es)

Grupos geneticos Idade a puberdade,
dias

Peso a puberdade,

k.QN

%

N

%I 

RaGas Britanicas (B) I 1 1104,0 87,5
3 742,0 130,1 3

279,1

102,31

I 

RaGas Continentaj~(C)

TABELA 2 -Medias do desempenho relativo de femeas de rayas puras e cruzadas
para idade, em dias, e peso ao primeiro parto, em kg (N = numero de

informayoes)

Grupos geneticos I

N % N

1-'-- : -.-6 1226,3 1 417,~

Idade 

ao 10 parto,
dias

Peso 

ao 10 parto,
kq

i

~QJ

%

6I 

Racas Zebuinas (Z) 45 1336,3 100,O_1- 1

~.~1QQ,QjI 

Cruzadas B x Z 4

~,~

~~='= I~ :
5 441,7

;~_I i ,/,-~.-

-Cruzadas C x B 1-2 1214,5

.' r ~~ ~ ~ ~~ ~ -~- ~

I 

Cruzadas C x Z

I 

Retrocruzas 2/3 B + 1/3 Z

19110,0 

I

5

~§J

I 

Retrocruzas ~/3 Z + 1/3 C 12

~~~~.J

6 435,7

107,61

I~e~ia das femeas cruzadas 47

j1~~,8

111,41 19 432,5 106,8 I

As medias do desempenho relativo das femeas cruzadas e de rac;as puras para
intervalo de partos e taxa de gestac;ao sac apresentadas na TABELA 3. Para intervalo
de partos, as femeas cruzadas foram apenas 1,5% e 3,8% mais eficientes do que as
de rac;as zebuinas e continentais respectivamente; deve ser ressaltado, no entanto,
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TABELA 4 -Medias do desempenho relativo (%) de animais cruzados para
caracterfsticas de crescimento ate a desmama (PRE), da desmama aDs
24 meses de idade (P6s), eficiencia de conversao alimentar (ECA) e
peso das vacas a maturidade (PVM)

Grupos qeneticos PRE
100
112
112
106
114
122

pas
100
120

ECA

100
106
108
133
95

PVM

100
116

I 

Zebu

IfJ~~;?;ebuI 

F1 Zebu x Europeu

1£ Zebu x Zebu 105
109

99
109
111

I 

Retrocruzas

I 

Cruzados de 3 ou mais ra9as
Fonte: Adaptado de BARBOSA (2000).

Os resultados relatados na literatura sabre peso de carcac;a, idade de abate e
espessura de gordura, tanto para animais terminados em regime de confinamento
(media de 120 dias) como em pastagens, foram sumariados ate agosto de 2000. As
medias dos animais Zebu e do desempenho relativo dos animais cruzados sac
apresentadas nas TABELAS 5 e 7, respectivamente.

No regime de terminaC;ao em confinamento (TABELA 5), observa-se que os
animais cruzados foram abatidos, em media, 24% mais jovens do que os Zebu, com
pesos de carcac;a semelhantes, mas com menor grau de acabamento de carcac;a
(67%). Quanto ao [ndice relativo peso-idade os animais cruzados foram, em media,
24% superiores ao Zebu, mas inferiores quanta ao [ndice relativo peso-idade-
espessura de gordura (83%). As excec;oes quanta ao [ndice peso-idade-espessura
de gordura foram os animais de rac;as britanicas (106%) e os retrocruzas com 2/3 de
rac;as britanicas e 1/3 de Zebu (133%). Os piores desempenhos relativos quanta a
esse [ndice foram obtidos com os animais de rac;as continentais (55%), os cruzados
e as retrocruzas de rac;as continentais com Zebu (75% em media) e, ate certo ponto
um resultado surpreendente, os retrocruzas 2/3 Zebu + 1/3 de rac;as britanicas
(68%), mesmo que a media do peso de carcac;a tenha sido semelhante ados
animais Zebu (252,1 kg).

Esses resultados indicam que os animais cruzados devem ser abatidos com
majores pesos vivos para alcanc;ar 0 mesmo ou melhor grau de acabamento da
carcac;a que os animais Zebu. Os pesos de abate para obtenC;ao de carcac;as com
grau de acabamento adequado, de acordo com 0 tamanho da estrutura corporal
("frame size") e 0 sexo do animal, foram sugeridos par BARBOSA (1995b) e
revisados par BARBOSA (1999b). Para major clareza, a mesma tabela e repetida
nesta ocasiao (TABELA 6). Os pesos de abate foram estimados com base na
porcentagem de gordura interna (ate 3% do peso da carcac;a), nas proporc;oes desta
com as gorduras subcutanea e intermuscular (incluindo a gordura intramuscular) e
supondo que 0 rendimento de carcac;a seja de 55%, em media. Os valores sac
aproximados e referem-se aDs pesos vivos obtidos ap6s jejum de 12 horas. Caso a
pesagem dos animais seja feita na propriedade, sem jejum previa, deve-se
acrescentar 10% aDs valores da T ABELA 6.
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TABELA 5 -Numero de estimativas (N) e medias do desempenho relativo (%) para
peso de carcaya (kg), idade de abate (meses) e espessura de gordura
(mm), de acordo com 0 grupo genetico, para animais terminados em
confinamento

Quanto ao [ndice peso-idade os animais cruzados terminados em regime de
pastagens (TABELA 7) foram, em media, 11 % superiores ao Zebu, destacando-se os
cruzados de tres ou mais ra<;:as (145%), os retrocruzas com 2/3 de ra<;:as
continentais + 1/3 de Zebu (139%), os retrocruzas com 2/3 de Zebu + 1/3 de
continental (122%) e os cruzados de ra<;:as continentais com Zebu (116%).
Entretanto, 0 [ndice peso-idade-espessura dos animais cruzados foi
significativamente inferior ao do Zebu (66% em media), com os piores desempenhos
sendo observados para animais cruzados de ra<;:as continentais com Zebu (26%), de
ra<;:as continentais (32%), retrocruzas 2/3 Zebu + 1/3 continental (41 %) e retrocruzas
2/3 continental + 1/3 Zebu (51 %).

6



~~~

Grupos geneticos N

Peso,

Idade,
Meses

Espessura,
mm %IS,g- % %

I~as Zebuinas (Z)

1Q9J~.~

100 I 5,7 100 I25 I
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Os resultados obtidos nessa sfntese indicam que, em rela<;:ao ao Zebu, os
animais cruzados terminados em regime de pastagens foram abatidos mais pes ados
e mais jovens, mas com grau de acabamento de carca<;:a significativamente inferior.
As mesmas considera<;:oes feitas com respeito ao desempenho dos animais
cruzados terminados em confinamento e ao peso de abate se aplicam nesse caso.

TABELA 7 -Numero de estimativas (N) e medias do desempenho relativo (%) para
peso de carca<;:a (em arrobas), idade de abate (em meses) e espessura
de gordura (em mm), de acordo com 0 grupo genetico, para animais
terminados em regime de pastagens

9~1~~

1245,6

~I~1Q£1~.~MI~.~

1 o11~.~
110 I 27,~

114136,5
1~IE.~

1236,1

105~lbL

61

1.1
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Os resultados obtidos nessa sfntese indicam que, em relac;:ao ao Zebu, os
animais cruzados terminados em regime de pastagens foram abatidos mais pesados
e mais jovens, mas com grau de acabamento de carcac;:a significativamente inferior.
As mesmas considerac;:6es feitas com respeito ao desempenho dos animais
cruzados terminados em confinamento e ao peso de abate se aplicam nesse caso.

TABELA 7 -Numero de estimativas (N) e medias do desempenho relativo (%) para
peso de carca<;:a (em arrobas), idade de abate (em meses) e espessura
de gordura (em mm), de acordo com 0 grupo genetico, para animais
terminados em regime de pastagens
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3) Eficiencia de conversao alimentar alta;
4) Caracterlsticas de carcaya de acordo com as demandas do mercado;

5) Temperamento vivo/linfatico;
6) Adaptabilidade ao sistema de produyao; e
7) Constituiyao robusta.

Nos sistemas de cruzamento rotacionado-terminal, sem duvida os mais
eficientes e tambem os mais exigentes em termos de manejo, as caracterlsticas
desejaveis listadas anteriormente podem ser combinadas de tal forma que sejam
exploradas da melhor maneira posslvel.

'CONCLUSOES
Em relayao ao Zebu (Nelore principalmente), com certeza 0 recurso genetico

mais utilizado para produyao de carne bovina no Brasil, os cruzamentos entre rayas
de Bos taurus e de Bos indicus podem contribuir significativamente para 0 autmento
da eficiencia produtiva, principalmente no componente da reproduyao. 0 papel dos
cruzamentos, para 0 aumento da eficiencia reprodutiva, se resume na utilizayao de
femeas cruzadas de tamanho adequado, 0 que e um desafio para 0 delineamento de
sistemas de cruzamento. As vantagens, em relayao ao Zebu, sac representadas
pelos melhores indices das femeas cruzadas quanta ao peso e idade a puberdade
(50,1%), peso e idade ao primeiro parto (19%), intervalo de partos (1,5%) e taxa de
gestayao (13,5%). A combinayao desses indices mostra que, mantidos os niveis
atuais, e possivel dobrar a eficiencia reprodutiva dos sistemas de produyao de
bovinos de corte par meio da utilizayao de sistemas de cruzamento.

Quanto ao componente da produyao (aumento em peso), os animais
cruzados foram, em media, 14,8% superiores ao Zebu, mas as vacas cruzadas
tambem foram mais pesadas a maturidade (12% em media), 0 que praticamente
anula a vantagem dos animais cruzados quanta ao crescimento do nascimento aDs
24 meses de idade, uma vez que a major parte do Gusto de produyao da carne
bovina esta na manutenyao do rebanho de vacas.

Tanto no regime de terminayao em confinamento como em pastagens, os
animais cruzados apresentaram, em geral, menores graus de acabamento da
carcaya do que 0 Zebu. Os animais cruzados devem ser abatidos com pesos vivos
mais elevados se 0 objetivo e a produyao de carcayas com grau de acabamento
adequado. Esse aspecto e estrategico, sob 0 ponto de vista do atendimento de
segmentos de mercado em que 0 Brasil ainda nao e competitivo, e importante tendo
em vista as normas que regulamentam a comercializayao de carne bovina tanto no
mercado interno quanta no mercado internacional.

Os tres componentes principais do cicio produtivo (reproduyao, produyao,
produto) devem ser considerados em conjunto na avaliayao das estrategias mais
adequadas de utilizayao de recursos geneticos para produyao de carne bovina no
Brasil, entre as quais os cruzamentos tern muito a contribuir, desde que observados
alguns principios basicos abordados neste trabalho.
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